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Privacyverklaring 

 
 
Hieronder lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Natuurlijk doe ik dat zo zorgvuldig, veilig 
en vertrouwelijk mogelijk. 
 
 ‘PMT voor jou’  is de eenmanszaak van 
 
Marjolein Meijman 
E: info@PMTvoorjou.nl 
T: 06- 18133562 
W: https://www.pmtvoorjou.nl 
KvK 82075883 
 
Welke gegevens verwerk je  en waarom doe je dat dan, noem grondslagen en doelen 
 
 
 Deze Privacyverklaring is op alle onderdelen van de onderneming van toepassing  
 

1. Persoonsgegevens 
 Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat 
je deze gegevens zelf aan me hebt verstrekt. Dit zijn je persoonsgegevens:  

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer 
- E-mailadres  
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in gesprekken met mij 

als therapeut, in correspondentie en telefonisch 
 
Bovenstaande gegevens verwerk ik in verslagen, gebruik ik voor contact met 
verwijzer of client en voor administratie 
 

- Eventueel ip-adres 
- Locatiegegevens  
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website.  

 
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyse op de website, dmv de cookies 
die zich daar bevinden ( Google Analytics en Facebook analyse tools.) 
 

✓ Praktijk ‘PMT voor jou’ verwerkt, in verband met de voortgang van de behandeling, indien dit 
op de situatie van de cliënt betrekking heeft, de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van jou:  

- gezondheid/ psychisch welzijn. 
 

https://www.pmtvoorjou.nl/
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2 Doeleinden en grondslag  
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 - Het afhandelen van jouw betaling  
- De dienstverlening in de vorm van therapie en/of cursussen 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren  
- Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten  
- ‘PMT voor jou’ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 - Daarnaast verwerkt ‘PMT voor jou’ ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht 
ben, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te doen. 

 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 ‘PMT voor jou’ gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen om analyses te maken 
van websitebezoekers : Google Analytics en Facebook analyse tools.  
 
Hoe lang je persoonsgegevens bewaard blijven:  
‘PMT voor jou’ bewaart  persoonsgegevens en het dossier niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en te voldoen aan de dossierplicht. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
‘PMT voor jou’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik  een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ‘PMT voor jou’ blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Doorgifte  
Ik deel gegevens, alleen voor zover nodig, met de volgende organisaties die mijn dienstverlening 
ondersteunen: 
 Administratiekantoor Holgen – voor de boekhouding 
 KPN – telefoondienst 
 Knabbank – betaaldienst voor offertes, facturatie, online betalingen  
Verwijzer -  Alle noodzakelijke of afgesproken onderdelen, waarvoor toestemming is verleend, 
niet meer en niet minder. 

 
 Inzage, rectificatie en wissing  
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als je van 
mening bent dat dit niet correct is of ten onrechte gebeurd, neem dan contact op met ‘PMT voor 
jou’. Je kunt vervolgens verzoeken om deze gegevens te rectificeren of te wissen. 
 
 Beperking van de verwerking  
Je hebt het recht om me te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, 
bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw 
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persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op 
het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.  

 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vraag ik je om een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .  
 
Recht op bezwaar 
 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak 
je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik 
jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 
 
 
 
 
Toestemming intrekken 
 Heb ik je gegevens voor een bepaald doel van je gekregen, dan mag je deze toestemming te 
allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de 
rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.  
 
Klachten  
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  
 
 Beveiliging persoonsgegevens 
 Er zijn passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen 
zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.  
 
Cookies  
De website gebruikt alleen de noodzakelijke cookies om te website te laten functioneren. 
Bij het gebruik van social media, verwijs ik u door naar het cookiebeleid van deze diensten. 
Cookiebeleid (facebook.com)  
Over Cookies | Instagram-helpcentrum 
 
 
 Datalek: 
 Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte persoonsgegevens. Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk 
datalek vraag ik je hier zo snel mogelijk melding van te maken. De melding wordt zo spoedig 
mogelijk opgepakt voor nader onderzoek en zal die maatregelen nemen die nodig zijn om 
verdere schade voor betrokkenen en mijzelf te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370


 
5 maart 2021 

 
 

datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit 
persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het 

datalek zijn betrokken. 
 
 
 Wijzigingen  
Als het nodig is om deze privacyverklaring te wijzigen, vind je de nieuwe privacyverklaring in 
ieder geval op deze website. Mocht een wijziging voor jou persoonlijk gevolgen hebben, dan laat 
ik dat weten. 

 
 


